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Value Chain and Supply Chain
ห่ วงโซ่ คุณค่ า และห่ วงโซ่ อุปทาน
ในยุคโลกาภิวตั น์และการแข่งขันในตลาดทีสู งมากในยุคปั จจุบ ัน มีการเปลียนแปลงทังด้านการตลาด
เทคโนโลยีธุรกิจ และความต้องการใหม่ๆ ของลูกค้า เป็ นเรื องยากทีจะรักษาความได้เปรี ยบในการแข่งขันอย่าง
ต่อเนื อง จึ งจําเป็ นต้องมีความร่ วมมือระหว่างหน่ วยธุ รกิจไปพร้ อมกัน เพือรักษาและสร้ างมูลค่าให้เ กิดขึนใน
สายตาลูกค้า รวมถึงการเพิมความได้เปรี ยบต่อคู่แข่งในตลาด จึ งได้เกิดหลักการใหม่ในการบริ หารธุ รกิจ ตลาด
และอุ ต สาหกรรม ขึนมาว่า ธุ รกิ จไม่ ส ามารถดําเนิ นอยู่ได้เ พี ยงผูเ้ ดี ยว การดําเนิ นธุ รกิ จอุตสาหกรรมในยุคนี
จําเป็ นทีจะต้องหันมาจับมือกับธุ รกิจรอบตัว จึงได้ริเริ มการใช้เครื องมือทีเรี ยกว่า ห่ วงโซ่ คุณค่า (Value Chain)
เพือช่วยแยกแยะกิจกรรมต่างๆ ซึ งมีความสําคัญเชิงกลยุทธ์ต่อการแข่งขันในตลาด ธุ รกิจรอบตัวที กล่าวถึงนี จะ
รวมทังรอบตัวในแนวดิงและแนวราบ ความร่ วมมือระหว่างธุ รกิจในแนวดิงจะรวมถึงธุ รกิจทีก่อให้เกิดผลผลิต
จริ งในสายการผลิตของตน ตังแต่ผูจ้ ดั หาวัตถุดิบ ผูจ้ ดั ส่ ง ผูผ้ ลิต ผูก้ ระจายสิ นค้าและลูกค้า ส่ วนความร่ วมมือใน
แนวราบนันจะรวมถึ งธุ รกิจทีมี ลกั ษณะส่ งเสริ มหรื อสนับสนุ นหรื อเป็ นคู่คา้ ที มี ประโยชน์ก่อให้เ กิ ดการเพิ ม
ผลผลิต หรื อยกระดับความสามารถของตนได้ ซึ งอาจจะเป็ นธุรกิจทีมีลกั ษณะใกล้เคียงกันแนวคิดการหันมาจับ
มือกับธุรกิจรอบตัวนีเป็ นแนวคิดทีเรี ยกว่า ห่ วงโซ่ อุปทาน (Supply Chain) ซึ งจะกล่าวถึงรายละเอียดดังนี
Value Chain ห่ วงโซ่ คุณค่า
Porter (1985) ได้เสนอแบบจําลองห่ วงโซ่ คุณค่าไว้ โดยมุ่งให้ความสําคัญกับกิจกรรมในโซ่ คุณค่าของ
แต่ละหน่ วยธุ รกิจ ตังแต่การจัดหาแหล่งวัตถุดิบ การแปรรู ป ตลอดจนถึงกระบวนการส่ งมอบสิ นค้าและบริ การ
ให้กบั ลูกค้า โดยมุ่งสร้ างความสามารถในการแข่งขันทางธุ รกิจ ด้วยการวิเคราะห์ มูลค่าเพิมที เกิดขึนในแต่ละ
ขันตอนหรื อกิจกรรม ดังนัน ห่ วงโซ่ คุณค่าจึ งเป็ นการเชือมโยงกิจกรรมต่างๆทีสร้างมูลค่าเพิม (Value-Creation
Activities) และเกิ ดการเชื อมโยงกับคู่คา้ ในโซ่ อุปทานด้วยกัน การเชื อมโยงกิจกรรมทีเกิดขึนทังภายในและ
ภายนอกองค์กร ส่ งผลต่อศักยภาพในการแข่งขัน (Competitive position)
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ภาพที 1 แผนภาพห่ วงโซ่ คณ
ุ ค่ า

Porter ได้จาํ แนกคุณค่าของกิ จกรรมภายในองค์กรออกเป็ น 2 กิจกรรม คือ กิ จกรรมหลัก Primary
Activities) และกิจกรรมสนับสนุ น (Support Activities) โดยกิจกรรมทุ กประเภทมีส่วนในการช่ วยเพิมคุณ ค่า
ให้กบั สิ นค้าหรื อบริ การของบริ ษทั กิจกรรมหลัก 5 กิจกรรมเป็ นกิจกรรมทีเกียวข้องกับการผลิตหรื อสร้างสรรค์
สิ นค้าหรื อบริ การ การตลาดและการขนส่ งสิ นค้าหรื อบริ การไปยังผูบ้ ริ โภค ประกอบด้วย Inbound Logistics
กิจกรรมทีเกียวข้องกับการได้รับ การขนส่ ง การจัดเก็บและการแจกจ่ายวัตถุดิบ Operations กิจกรรมทีเกียวข้อง
กับการเปลียนหรื อแปรรู ปวัตถุดิบให้ออกมาเป็ นสิ นค้า เป็ นขันตอนการผลิต Outbound Logistics กิจกรรมที
เกียวข้องกับการจัดเก็บ รวบรวม จัดจําหน่ ายสิ นค้าและบริ การไปยังลูกค้า Marketing and Sales กิจกรรมที
เกียวกับการชักจูงให้ลูกค้าซื อสิ นค้าและบริ การ Customer Services กิจกรรมทีครอบคลุมถึงการให้บริ การเพือ
เพิมคุณค่าให้กบั สิ นค้า รวมถึงการบริ การหลังการขาย ส่ วนกิจกรรมสนับสนุ น เป็ นกิจกรรมทีช่วยส่ งเสริ มและ
สนับสนุ นให้กิจกรรมหลักสามารถดําเนิ นไปได้ ประกอบด้วย Procurement กิจกรรมในการจัดซื อ-จัดหา input
เพือมาใช้ในกิจกรรมหลัก Technology Development กิจกรรมเกียวกับการพัฒนาเทคโนโลยีทีช่วยในการเพิม
คุณค่าให้สินค้าและบริ การหรื อกระบวนการผลิต Human Resource Management กิจกรรมทีเกียวข้องกับการ
บริ หารทรัพยากรบุคคล ตังแต่วิเคราะห์ความต้องการ สรรหา และคัดเลือก ประเมินผล พัฒนา ฝึ กอบรม ระบบ
เงิ นเดื อนค่าจ้า ง และแรงงาน Firm Infrastructure โครงสร้ า งพื นฐานขององค์กร ได้แก่ ระบบบัญชี ระบบ
การเงิน การบริ หารจัดการขององค์กร ซึ งกิจกรรมหลักข้างต้นจะทํางานประสานงานกันได้ดีจนก่อให้เกิดคุณค่า
ได้นัน จะต้องอาศัยกิจกรรมสนับสนุ นทัง 4 กิจกรรม และนอกจากกิจกรรมสนับสนุ นจะทําหน้าทีสนับสนุ น
กิจกรรมหลักแล้ว กิจกรรมสนับสนุนยังจะต้องทําหน้าทีสนับสนุ นซึ งกันและกันอีกด้วย และจะเห็นได้ว่า ระบบ
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สารสนเทศจะเป็ นองค์ประกอบหนึ งในห่ วงโซ่ คุณค่าในส่ วนของการพัฒนาเทคโนโลยี ที จะนํามาใช้ในการ
วางแผน การดําเนิ นงาน การตัดสิ นใจ และการควบคุม โดยจะต้องทําหน้าทีสนับสนุ นเชือมต่อกิจกรรมในทุกๆ
องค์ประกอบของห่ วงโซ่ คุณค่า เป็ นการสร้างความได้เปรี ยบในเชิงแข่งขันของธุรกิจหรื อองค์กรเป็ นอย่างดี
Pre-Harvest

Post-Harvest

การเพิมผลผลิตพัฒนาคุณภาพและลดต้ นทุน
ส่ งเสริ ม
การจัดการ การผลิต การ
การ
การ
พืนที/ และใช้ ปรับปรุ ง จัดระบบ จัดการ
นํา ศัตรู พืช
แปลงปลูก เมล็ดพันธุ์ ดิน
ดี

การ
การ
เกียว ตรวจสอบ
นวด มาตรฐาน

Manufac.

Trade

การแปรสภาพเพิม
และสร้ างคุณค่ า

การพัฒนาระบบ
การตลาด

การ
แปร
สภาพ

การ
พัฒนา
คุณภาพ
เพือการ
ส่ งออก

การเพิมขีด ศูนย์กระจาย
ความสามารถใน สิ นค้าและ
การแข่งขัน โลจิสติกส์

โครงสร้ างพืนฐาน สารสนเทศ การวิจัยและพัฒนา

การส่ งเสริมการรวมกลุ่มและเพิมความ
เข้ มแข็งของเกษตรกร/สถาบัน

การสร้ างจิตสํานึกความเป็ น
ผู้ประกอบการและการเข้ มงวด
คุณภาพมาตรฐาน

การขับเคลือนโดยใช้
การตลาดนํา

นโยบาย การกํากับและสนับสนุน จากหน่ วยงานภาครัฐทีสอดคล้ องกัน
ภาพที 2 การใช้ Value Chain Model ในการพัฒนาข้ าวหอมมะลิเพือการส่ งออก

จากแผนภาพสามารถอธิ บายกระบวนงานในการพัฒนาข้าวหอมมะลิเพือการส่ งออก ตามห่ วงโซ่ คุณค่า
ข้า วหอมมะลิ ไ ด้ดั ง นี โดยกระบวนงานหลัก ในการพัฒ นาข้า วหอมมะลิ เ พื อการส่ ง ออกประกอบด้ว ย 4
กระบวนงาน คือ กระบวนงานหลักก่อนการเก็บเกียว (Pre-Harvest) เป็ นกระบวนงานทีเริ มตังแต่การเตรี ยมพืนที
ปลูก การจัดการพืนทีและแปลงปลูก การส่ งเสริ มการผลิตและการใช้เมล็ดพันธุ์ การปรับปรุ งดิน การจัดระบบนํา
การจัดการศัตรู พืช เพือส่ งสริ มให้เกษตรกรมีมาตรฐานในการเพาะปลูก ได้ขา้ วทีมีคุณภาพ และได้ผลผลิตสู ง
กระบวนงานหลักหลังเก็บเกียว (Post-Harvest) เป็ นกระบวนงานเพือการแปรสภาพผลผลิตทีมีมาตรฐาน และ
สามารถพัฒนาคุณภาพสิ นค้าข้าวหอมมะลิ รวมถึงการเพิมและสร้ างมูลค่าเพิมให้ขา้ วหอมมะลิเพือการส่ งออก
กระบวนงานหลักด้านอุตสาหกรรม (Manufacturing) เป็ นกระบวนงานเพือการแปรสภาพผลผลิตทีมีมาตรฐาน
และสามารถพัฒนาคุ ณภาพสิ นค้าข้าวหอมมะลิ รวมถึ ง การเพิมและสร้ างมูลค่า เพิมให้ขา้ วหอมมะลิ เพื อการ
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ส่ งออก และกระบวนงานหลักด้านการค้า (Trading) เป็ นกระบวนงานทีส่ งเสริ มกระบวนงานในด้านการตลาด
และโลจิสติกส์ของข้าวหอมมะลิ ซึ งเกียวข้องกับการเพิมขีดความสามารถในการแข่งขันและศูนย์กระจายสิ นค้า
และโลจิ ส ติ ก ส์ โดยกระบวนงานหลัก นั นจะประกอบไปด้ว ย 3 กระบวนงานย่อ ย (Sub-process) คื อ
กระบวนงานเพิ มผลผลิ ต พัฒนาคุณ ภาพและลดต้น ทุ น กระบวนงานแปรสภาพ เพิ มและสร้ า งคุ ณ ค่ า และ
กระบวนงานพัฒนาระบบการตลาด
ดังนันจึงพอสรุ ปความหมายและแนวคิดของห่วงโซ่ คุณค่าได้ว่าเป็ นการศึกษาการดําเนิ นการทีเกิดขึนใน
ห่ วงโซ่ คุณค่าโดยให้ความสําคัญกับกิจกรรมที สร้ างความสัมพันธ์และการเพิมมูลค่าให้กบั สิ นค้าของโซ่ คุณค่า
วงจรของห่ วงโซ่ คุณค่าจะต้องมองความสัมพันธ์ของกิจกรรมต่างๆ อย่างครบวงจร โดยพิจารณาว่า กระบวนการ
ใดบ้างทีมี ความสําคัญจากต้นนําถึ ง ปลายนําและกําหนดผูร้ ั บผิดชอบหรื อเจ้า ภาพของแต่ ละกระบวนการให้
ชัดเจน โดยแยกบทบาทให้ชดั เจนว่าใครมีหน้าทีอย่างไร เพือทีจะนําไปสู่ การบรรลุวตั ถุประสงค์ร่วมกัน
Supply Chain ห่ วงโซ่ อุปทาน
ห่ วงโซ่ อุปทาน (Supply Chain) คือ กระบวนการทีเชือมโยงการดําเนิ นกิจกรรมต่างๆ เพือตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้าปลายทางทังในด้านสิ นค้าและบริ การ เพือให้ลูกค้ามีความพึงพอใจสู งสุ ด ประกอบด้วย
จุดที สําคัญคือ ผูส้ ่ งมอบ (Suppliers) โรงงานผูผ้ ลิต (Manufactures) ศูนย์กระจายสิ นค้า (Distribution centers)
และร้านค้าย่อยและลูกค้าหรื อผูบ้ ริ โภค (Retailers or customers) ทังนี ความสําเร็ จทีจะเกิดขึนในห่ วงโซ่ อุปทาน
จะประกอบด้วยการไหลเวียนของข้อมูลข่าวสาร สิ นค้าและเงินทุน ซึ งจะอยูร่ ะหว่างขันตอนแต่ละกระบวนการ
ในการตอบสนองต่อความพึงพอใจของลูกค้า

ภาพที 3 แผนภาพห่ วงโซ่ อปุ ทาน (Supply Chain)

กระบวนการในห่ ว งโซ่ อุ ป ทานที ขึนอยู่กับ การดํา เนิ น งานที มี ความสั มพัน ธ์ กบั ความต้อ งการของ
ผูบ้ ริ โภค สามารถแบ่ งได้เป็ น 2 แบบ คือ กระบวนการดึง (Pull) เป็ นการดําเนิ นการโดยการเริ มจากคําสังการ
สังซื อของผูบ้ ริ โภคโดยสามารถรู ้ ความต้องการของผูบ้ ริ โภคทีแน่ นอน และกระบวนการผลัก (Push) เป็ นการ
ดําเนิ นการโดยการผลิตก่อนคําสังการสังซื อของผูบ้ ริ โภค ซึ งเป็ นความต้องการทีไม่แน่ นอนต้องมีการพยากรณ์
ล่วงหน้า
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วัฏจักรของคําสังซือ
ผูบ้ ริ โภคและการผลิต

Pull processes
คําสังซือของผูบ้ ริ โภค

วัฏจักรการจัดหา

Push processes

ภาพที 4 ลักษณะของห่ วงโซ่ อุปทาน แบบ Push/Pull

การจัดการห่ วงโซ่ อุปทาน (Supply Chain Management) ประกอบไปด้วยขันตอนทุ กๆ ขันตอนที
เกี ยวข้องทังทางตรงและทางอ้อมที มีต่อการตอนสนองความต้องการของลูกค้า ซึ งไม่เพี ยงแต่ อยู่ในส่ วนของ
ผูผ้ ลิตและผูจ้ ดั ส่ งวัตถุดิบเท่านัน แต่รวมถึงส่ วนของผูจ้ ดั ส่ ง คลังสิ นค้า พ่อค้าคนกลางและลูกค้าอีกด้วย สิ งทีเป็ น
ตัวเชือมต่อองค์ประกอบต่างๆในห่ วงโซ่ อุปทานคือ สายสัมพันธ์ทางธุ รกิจ (Business Relationship) ตังแต่ตน้ นํา
(Upstream) ถึงปลายนํา (Downstream) ซึ งการมีสายสัมพันธ์ทีดีในทางธุ รกิจจะทําให้เกิดความไว้วางใจ (Trust)
นําไปสู่ การเป็ นพันธมิตรทางธุ รกิจ (Business Alliance) และจะทําให้การดําเนิ นงานภายในโซ่ อุปทานเป็ นผล
ในทางปฏิบัติมากขึน ทังนี การดําเนิ นงานภายใต้โซ่ อุปทาน จะพิจารณาถึงผลการดําเนิ นงานในระยะยาวของ
ธุ รกิจ ทีจะก่อให้เกิดประโยชน์รวมกันของทุกฝ่ าย (Mutually Benefit) กลยุทธ์ในการแข่งขันคือ การระบุความ
ต้องการของลูกค้าซึ งองค์กรจะต้องตอบสนองความต้องการนันเพือที จะทําให้เกิดความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์
หรื อบริ ก ารของตน ดัง นั นกลยุท ธ์ ใ นการแข่ ง ขัน ขององค์ก รจะได้รับ การกํา หนดบนพื นฐานของการให้
ความสําคัญของลูกค้า โดยจะมุ่งเป้ าหมายทีลูกค้าหนึ งกลุ่มหรื อมากกว่านัน โดยพยายามทีจะตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้าคือ การบรรลุถึงความเหมาะสมเชิงกลยุทธ์ขององค์กรจะเชือมโยงอยูก่ บั สิ งสําคัญคือ เป้ าหมาย
ของกลยุทธ์ห่วงโซ่ อุปทาน ซึ งเป็ นการทําให้เกิดความสมดุลระหว่างการตอบสนองความต้องการของลูกค้าและ
ประสิ ท ธิ ภาพ จะมี ผลในด้า นความเหมาะสมเชิ ง กลยุท ธ์กับกลยุท ธ์เ ชิ งการแข่ง ขันในการที จะทําให้ บ รรลุ
เป้ าหมายนี องค์กรจะต้องพิจารณาถึงการใช้ตวั ขับเคลือนห่ วงโซ่ อุปทานทัง 4 ด้าน ได้แก่ สิ นค้าคงคลัง การ
ขนส่ ง สิ งอํานวยความสะดวก และข้อมูลข่าวสาร
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นํายางสด
สหกรณ์

โรงงานแปรรู ปยาง
ธรรมชาติ
-ยางแผ่นรมควัน
-ยางแท่ง
-นํายางข้น
-อืนๆ

ยางแผ่นดิบ
พ่อค้าคนกลาง
เศษยาง/ขียาง
(Cup lump)

เกษตรกร

ตลาดกลางยางพารา

กลไกตลาดใน
ประเทศ

รถบรรทุก

โรงงานผลิต
ผลิตภัณฑ์ ยาง
-ยางยานพาหนะ
-ถุงมือยาง
-ยางยืด
-สายพานยาง
-ท่อยาง
-อืนๆ

ตลาดต่างประเทศ

รถบรรทุก รถไฟ เรื อ

อุตสาหกรรมแปร
รู ปยางธรรมชาติ

การขนส่ ง
ภายในประเทศ

ตลาดในประเทศ

อุตสาหกรรม
ผลิตภัณฑ์ ยาง

ผู้บริโภค

Local Logistics Activity
 จัดหาและเตรี ยม
พืนทีในการปลูกยาง
 คัดสรรเลือกพันธุ์ยาง
ให้เหมาะกับพืนที
 จัดการดูแลสวนยาง
 กรี ดยางให้ผลผลิต
ยางธรรมชาติ
 จัดจําหน่าย

 ซื อยางธรรมชาติ
 รวบรวมผลผลิตจาก
เกษตรกร
 แบ่งเกรดยางให้ตรง
กับความต้องการของ
อุตสาหกรรม
 เชือมโยงภาคเกษตร
กับอุตสาหกรรม
 จัดจําหน่ายทังตลาด
ในประเทศและ
ต่างประเทศ

 รับซื อยางธรรมชาติ
 แปรรู ปยางธรรมชาติ
 จําหน่ายทังตลาดใน
ประเทศและ
ต่างประเทศ

 ขนส่ งยางแปรรู ปใน
ประเทศ

 รับซื อยางแปรรู ป
 กระบวนการผลิต
ผลิตภัณฑ์ยาง
 จําหน่ายตลาดใน
ประเทศและ
ต่างประเทศ

 รับสิ นค้า
 ตรวจสอบคุณภาพ

ภาพที 5 โครงสร้ างโซ่ อุปทานยางพาราในประเทศไทย

จากแผนภาพเป็ นตัวอย่างการวิเคราะห์ห่วงโซ่ อุปทานยางพาราในประเทศไทย โดยโซ่ อุปทานยางพารา
เริ มต้นจากเกษตรกรเตรี ยมพื นทีปลูกยาง โดยจะคัดสรรพันธุ์ยางให้เหมาะสมกับพืนที จัด การดูแลสวนยาง
จนกว่าจะให้ผลผลิต ได้แก่ นํายางสด ยางแผ่นดิบ และเศษยาง ซึ งผลผลิตเหล่านี เกษตรกรจะขายให้กบั กลไก
ตลาดภายในประเทศ ประกอบด้วย สหกรณ์ พ่อค้าคนกลาง และตลาดกลางยางพารา ทําหน้าทีเป็ นตัวกลางใน
การเก็บรวบรวมยางธรรมชาติจากเกษตรกรให้กบั โรงงานแปรรู ปยางธรรมชาติในประเทศ เมือโรงงานแปรรู ป
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ยางธรรมชาติรับซื อยาง จะนํามาผ่านกระบวนการแปรรู ปเป็ นยางแปรรู ปชนิ ดต่างๆ เช่น ยางแผ่นรมควัน ยาง
แท่ง และนํายางข้น เป็ นต้น เพือใช้ในอุตสาหกรรผลิตภัณฑ์ยางภายในประเทศและเพือการส่ งออกเป็ นส่ วนใหญ่
จากการทีสวนยางพารามีการกระจายตัวอยูท่ วไประเทศและโรงงานแปรรู
ั
ปยางธรรมชาติมีการกระจายตัวตาม
พืนทีปลูกยางพารา แต่โรงงานผลิตผลิตภัณฑ์ยางมีการกระจุกตัวอยูใ่ นภาคกลางและภาคตะวันออกของประเทศ
ดังนัน จึงจําเป็ นต้องมีกระบวนการขนส่ งภายในประเทศทังทางถนน ทางราง และทางนํา เพือนํายางแปรรู ปส่ ง
ให้กบั โรงงานผลิตผลิตภัณฑ์ยาง ได้แก่ โรงงานผลิตยางยานพาหนะ โรงงานผลิตถุงมือยาง โรงงานผลิตยางยืด
และโรงงานผลิตยางรัดของ
โดยสรุ ปแล้ว การจัดการห่ วงโซ่ อุปทาน เป็ นการจัดการเพือตอบสนองความต้องการของลูกค้าปลายทาง
โดย เกิดจากการร่ วมมื อกันในการดําเนิ นงานระหว่างหน่ วยงานหรื อองค์กรต่ างๆ เพื อให้การไหลของสิ นค้า
ข้อมูล และเงิน เป็ นไปได้อย่างสมบูรณ์
ประเด็น
เปรียบเทียบ
นิยาม

ตารางเปรี ยบเทียบ ห่ วงโซ่ อุปทาน (Supply chain) และ ห่ วงโซ่ คุณค่ า (Value chain)
Supply chain
Value chain

- การจัดการการไหลทังหมดของสิ นค้าจาก
ซัพพลายเออร์ ถึงผูบ้ ริ โภคท้ายสุ ด
- โดยพิจารณาถึงการบูรณาการของ
กระบวนการทางธุรกิจในโซ่ อุปทาน
จุดเน้น
- เน้นทีกิจกรรมต้นนําเพือบูรณาการซัพ
พลายเออร์ และกระบวนการของผูผ้ ลิต
- ต้นทุนและประสิ ทธิภาพในการจัดส่ ง
- ลดของเสี ย
วัตถุประสงค์ - เพือลดต้นทุน
- เพือเติมเต็มความต้องการของลูกค้าให้
สามารถใช้ทรัพยากรได้อย่างมี
ประสิ ทธิภาพสู งสุ ด รวมถึงความสามารถ
ในการกระจายสิ นค้าและแรงงาน
ขอบเขต
- เริ มตังแต่การจัดหาวัตถุดิบจนถึงการส่ ง
มอบผลิตภัณฑ์ หรื อตังแต่ซัพพลายเออร์
ของซัพพลายเออร์ จนถึงลูกค้าของลูกค้า

- ห่ วงโซ่ ของกิจกรรมทีทําให้ผลผลิตมีคุณค่า
มากกว่าผลรวมของคุณค่าในแต่ละกิจกรรม

- เน้นทีกิจกรรมปลายนําเพือสร้างคุณค่าในสายตา
ของลูกค้า

- เพือเพิมคุณค่าโดยตัดกิจกรรมทีไม่จาํ เป็ นออกไป
และเพิมกิจกรรมบางอย่างทีให้คุณค่าเพิมขึน

- เริ มตังแต่การจัดหาวัตถุดิบจนถึงการส่ งมอบ
ผลิตภัณฑ์
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